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Az utolsó Gentleman – Pompéry 100
„Addig élsz, amíg emlékeznek Rád”
Július 27-én lett volna kereken százéves Pompéry Béla (1918-2015), a Neumann
János Számítógép-tudományi Társaság (NJSZT) felügyelőbizottságának egykori
elnöke, a magyar informatika egyik jelentős személyisége, akiről a Magyar
Könyvvizsgálói Kamara Radnóti termében tartottunk megemlékezést a
centenáriumi napon.
Részletes beszámolónk, letölthető prezentációval:
http://njszt.hu/neumann/hir/20180730/az-utolso-gentleman-pompery-100

MIt hoz a következő 50 év?
az 50 éves NJSZT ünnepi konferenciája
2018. október 17.
Magyar Tudományos Akadémia
1051 Budapest, Széchenyi István tér 9.
A Neumann János Számítógép-tudományi Társaság fennállásának 50. évfordulója alkalmából ünnepi
tudományos ülést tart a Magyar Tudományos Akadémián.
Felkért előadók:
 Lovász László az MTA elnöke: Köszöntő
 Szász Domokos, Széchenyi-díjas matematikus, akadémikus: Neumann János egy kedves
eredménye, az Ergodtétel
 Charaf Hassan, BME tanszékvezető, egyetemi tanár: A Mesterséges Intelligencia kihívásai
 Kroó Norbert akadémikus, MTA Wigner Fizikai Kutatóközpont: A nanotechnológiától a kvantum
technológiákig
A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Kérjük, regisztráljon a http://njszt.hu/neumann/mithoz-a-kovetkezo-50-ev-online-regisztracio linken!

Már most jegyezze be a naptárába!!!
A Mester és MI!
Neumanntól a blokkláncig és tovább
2018. november 27-én már a 12. Digitális Esélyegyenlőség (DE!) konferenciához érünk.
Helyszín: Danubius Hotel Gellért
A Konferencia szakmai támogatója a Nemzeti Hírközlési és Informatika Tanács, valamint az
Információs Társadalom folyóirat.

Részletes program:
http://njszt.hu/de/esemeny/20180627/a-mester-es-mi-neumanntol-a-blokklancig-es-tovabb-a-12de-konferencia-tervezettRegisztráció:
http://njszt.hu/de/12-de-konferencia-online-regisztracio

Jelöljön Ön is!
NJSZT - díjak
Hagyományainkhoz híven az NJSZT idén is elismerésben részesíti az informatika szakmában jelentős
eredményt elért szakembereket. Kérjük kedves Olvasóinkat és Tagtársainkat, hogy javaslataikat az
idei Neumann- és Kalmár-díjra, Tarján-emlékéremre, Kemény János-díjra legkésőbb 2018.
szeptember 26-ig a http://njszt.hu/njszt-dijak-jelolesek linken elérhető űrlap kitöltésével tegyék
meg. A díjátadásra 2018. november 27-én, a 12. Digitális Esélyegyenlőség konferencián kerül sor. A
díjakról részleteket itt olvashatnak: http://njszt.hu/neumann/a-tarsasag-altal-adomanyozott-dijak

Kovács Attila-díj – Az év informatikai újságírója
A Neumann János Számítógép-tudományi Társaság (NJSZT), az Informatikai, Távközlési és Elektronikai
Vállalkozások Szövetsége (IVSZ) és az Informatika a Társadalomért Egyesület (Infotér) 2017. évben is
közösen hirdeti meg az „Az év informatikai újságírója” díjat.

A kiírók olyan újságírót kívánnak díjazni a nyomtatott és az elektronikus (TV, rádió, internet)
médiumok képviselői közül, aki műveivel az infokommunikációs technológia adta lehetőségek széles
körű kiaknázására ösztönöz, átfogó képet ad az információs társadalom életminőséget javító
képességeiről, felhívja a figyelmet az új lehetőségekkel járó új típusú veszélyekre, azok elhárításának
módjaira, beszámol a modern infokommunikáció mindennapi életre gyakorolt hatásáról.
Bővebben: http://njszt.hu/neumann/kovacs-attila-dij-2018-az-ev-informatikai-ujsagiroja

Keressük az Év diplomamunkáját
Idén ismét meghirdeti az Év projektmenedzsment szakdolgozata, diplomamunkája pályázatot a PMI
Budapest, Magyar Tagozat (PMI) - a Hírközlési és Informatikai Tudományos Egyesület (HTE)
Projektmenedzsment Szakosztálya és a Magyar Projektmenedzsment Szövetség (PMSZ)
támogatásával. Pályázhatnak mindazok, akik bármely felsőoktatási intézményben a 2017-es vagy
2018-as év során benyújtották és sikeresen megvédték magyar vagy angol nyelvű,
projektmenedzsment témájú dolgozatukat, ahol projektmenedzsment módszereket és eszközöket
alkalmaztak, illetve projektmenedzsment módszertan elméleti és gyakorlati tartalmakat,
eredményeket mutattak be.
A pályázati anyagot 2018. szeptember 30-án éjfélig kérik megküldeni a kepzes@pmi.hu e-mail címre
"Diplomamunka pályázat" tárgymegjelöléssel.

További részletek:
https://pmi.hu/index.php/pm-vilag/az-ev-diplomamunkaja-palyazat/palyazati-felhivas-2018

Alföldi István a harmadik az IT Business közönségszavazásán. Gratulálunk!
Ki az év ICT-menedzsere? Idén két rangos nemzetközi díjat is kapott az
NJSZT a digitális írástudás terjesztéséért. Társaságunk idén 50 éves. A
facebookozók és az IT Business olvasói osztják a véleményünket, hogy
Alföldi Istvánnak ott a helye az ICT-menedzserek élbolyában: a harmadik
helyen végzett a közönségszavazáson.
A július 26-án éjfélkor lezárult szavazás egy hónapja alatt 6423
facebookos voks és 292 e-mailes szavazat érkezett a jelöltekre.
Reméljük, hogy a szakmai zsűri értékelése erősen figyelembe veszi majd
az olvasók véleményét! Eredményhirdetés szeptemberben. Hajrá AI!
A jelöltek listája itt olvasható:
http://www.itbusiness.hu/Fooldal/event/esemenyek_rovat/INSIDE_ITB_2018_SZAFARI/TOP_25_201
8/Jeloltek_2018.html

Ország licenc a látássérült emberekért
A Neumann János Számítógép-tudományi Társaság (NJSZT) évtizedek óta támogatja a fogyatékkal
élők informatikához való hozzáférését, a digitális esélyegyenlőség jegyében sokoldalúan
együttműködünk társszervezetekkel annak érdekében, hogy az információs társadalom
akadálymentesítésében részt vállalhassunk.

Együttműködő partnerünktől, az Informatika a Látássérültekért Alapítványtól örömteli hírt kaptunk.
Minden olvasónkat és partnerünket kérjük, hogy segítsen, hogy a hír minden érintetthez eljusson.
Információnk szerint ország licenc keretében 2018. július 24-től 2019. június végéig minden
Magyarországon élő vak, gyengénlátó és olvasásban akadályozott magánszemély, valamint az őket
foglalkoztató cégek/szervezetek és a látássérült és olvasási nehézséggel élő diákokat tanító
intézmények ingyenesen juthatnak hozzá nagyon fontos képernyőolvasó, képernyőnagyító
programok licenceihez.
Bővebben: http://njszt.hu/de/hir/20180725/orszag-licenc-a-latasserult-emberekert

Az ITK-ban mi is letáboroznánk!
Táborozás a világ egyik legnagyobb informatikatörténeti tárlatában
Az NJSZT Informatika Történeti Kiállítása olyan érdekes hely, annyi
titkot és történeti csemegét rejt, hogy akár le is tudnánk táborozni
benne.
Van, aki számára ez az álom megvalósult.
Ha nem is bentlakásosan, de több tábornak is helyet adott az ITK, így
sok gyerek a szekrény méretű számítógéprelikviák közelségében
sajátíthatta el a digitális írástudás alapjait, ismerkedhetett lego
robotokkal – és volt egy kuckó, ahol a napközbeni videojátékozásért
nemhogy letorkolást, még dicséretet is kapott: persze a játék igazi
retro géplegendákon történt.
Beszámoló Kockakör táborunkról: http://ajovomultja.hu/news/az-itk-ban-mi-letaboroznank-1
Beszámoló ECDL táborunkról: http://ajovomultja.hu/news/az-itk-ban-mi-letaboroznank-2
Értesítjük Tisztelt Látogatóinkat, hogy az NJSZT ITK nyári szünetre vonul. Pontosabb információ:
http://www.agoraszeged.hu/hireink/augusztusi-nyitvatartas

Fél évszázados INTELmek
Akár bölcs intelmeket is kiadhatna az a cég vagy intézmény, amely
fél évszázadig fennmaradni képes a szédületesen fejlődő ITvilágban.
Ezt mi pontosan tudjuk, hiszen Társaságunk, a magyar informatika
egyik legpatinásabb – és mindig kezdeményező, a pozitív
folyamatokat ösztönözni igyekvő szervezete, a Neumann János
Számítógép-tudományi Társaság idén 50 éves.
Akárcsak a világ egyik legfontosabb mikroelektronikai gyára, az
1968. július 18-án alakult INTEL.
Most INTELligens módon nem törünk az intelemszerzők királyi
babérjaira, inkább ünnepeljünk: köszöntjük a velünk korú, fél
évszázados céget, amely nélkül ma az a PC sem lenne, melyen ez a cikk íródik.
Képes Gábor írása itt olvasható: http://ajovomultja.hu/news/fel-evszazados-intelmek

Digitális írástudással erősít a maláj tigris
ECDL a világ körül

A nyári hetekben néhány nemzetközi példát villantunk fel a digitális írástudás világából. Hisz
manapság nincs olyan szeglete a világnak, ahol digitális készségek nélkül teljes életet lehetne élni.
Malajzia délkelet-ázsiai ország az Egyenlítő közelében: tizenhárom államból és három szövetségi
területből álló államszövetség, melyet szultán vezet. A több mint három Magyarországnyi – és
háromszor annyi ember által is lakott – szultánság az elmúlt évtizedekben erős gazdasági-ipari
hatalommá vált, az egzotikus, de fejlett infrastruktúrájú országban ezért nagyon nagy hangsúlyt
fektetnek az állampolgárok képzésére.
Bővebben: http://njszt.hu/ecdl/hir/20180731/digitalis-irastudassal-erosit-a-malaj-tigris

Hírmagazin
Megjelent a Hírmagazin júliusi száma a legújabb és legérdekesebb hazai és nemzetközi szakmai
hírekkel. A Hírmagazinban többek között olvashatnak a legújabb hardver és szoftver újdonságokról, a
mesterséges intelligencia és a robotika, a 3D nyomtatás legújabb fejlesztéseiről, az internet, a
mobilvilág és az üzleti élet hazai és nemzetközi aktualitásairól, valamint az informatika hazai
vonatkozású sikereiről.
Link: https://njszt.hu/neumann/njszt-hirmagazin-2018-julius

Rendezvény a közeljövőben
Hacktivity2018

2018. október 12-13.
MOM Kulturális Központ
2018-ban ismét megrendezésre kerül Közép-Kelet Európa legrangosabb IT biztonság konferenciája, a
Hacktivity.
Keynote speakers: Rodrigo Branco, Chief Security Researcher az Intel Corporationtől és Mike
Ossmann, alapító a Great Scott Gadgetstől.
Bővebben: https://www.hacktivity.com/

Külföldi rendezvények
EuroSPI'2018 (European Systems, Software & Service Process Improvement and
Innovation Conference)
2018. szeptember 5-7.
TECNALIA Parque Cientifico y Tecnológico de Bizkaia c/Geldo. Edificio 700 E-48160 Derio (Bizkaia)
Szeretnénk felhívni a figyelmet a következő nemzetközi eseményre, amelynek szervezésében a
Szoftverminőség Menedzselés Szakosztály hagyományosan vezető szerepet vállal. A EuroSPI
(European Systems, Software & Service Process Improvement and Innovation Conference) 2018ban Bilbaoban (Spanyolország) kerül megrendezésre. Mint mindig, a EuroSPI szervezői tisztelettel
várják az NJSZT Szoftverminőség Menedzselés Szakosztály tagjainak és minden magyar résztvevőnek
a jelentkezését akár előadás tartása, akár a EuroSPI szakmai közösségi kapcsolatok kialakítása, illetve
ápolása érdekében.
31.07.2018 Early registration deadline
30.08.2018 Upload of conference presentation
További információk: http://2018.eurospi.net/

2018 Federated Conference on Computer Science and Information Systems – FedCSIS
9-12 September, 2018
Poznan, Poland
The FedCSIS 2018 Federated Conference invites submissions of POSITION PAPERS to its respective
events. Position papers must not exceed 8 pages and they should relate to an ongoing research or
experience. Position papers will be presented by the authors alongside regular papers. Position
papers may be also submitted as DEMO PAPERS and presented as demonstrations of software tools
and products. They should describe non-for-profit software tools in a prototype-, alpha-, or betaversion.
https://fedcsis.org/

További rendezvények: http://njszt.hu/kalendarium

További információ és az IT biztonság közérthetően című könyv ingyenes letöltésére szolgáló link
elérhető a fenti képre kattintva!

A jövő múltja – Neumanntól az internetig
Könyv és kiállítás
„A jövő múltja” című könyv szerzői Álló Géza és Képes Gábor,
szerkesztője Alföldi István. Kiadója a Neumann János Számítógéptudományi Társaság. A könyv megvásárolható a kiállítás helyszínén,
a szegedi Agorában, illetve Budapesten az NJSZT ügyfélszolgálatán.
(1054 Budapest, Báthori u. 16.). Ára: 3 850 Ft.
További információ: www.ajovomultja.hu és www.njszt.hu
A képre kattintva belelapozhat
a könyvbe

Figyelemfelhívás!
Július és augusztus hónapokban kéthetente jelentkezünk hírlevelünkkel. Minden kedves Olvasónknak
aktív kikapcsolódást és jó pihenést is kívánunk!
Feliratkozás hírlevélre
Amennyiben Ön ezt a hírlevelet nem saját e-mail címére kapta, a feliratkozáshoz látogasson el a
www.njszt.hu oldalra, ahol rendezvényeinkről, híreinkről további aktuális információt is talál.

Kövessen minket a Facebookon is: https://www.facebook.com/njszt/
Üdvözlettel: NJSZT

